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לך את מי לשאול על בניית 
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 או  
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לך את מי לשאול על  היהכל מה שרצית לדעת ולא 

 בניית הקריירה הפוליטית שלך

 שי גולוב: מאת 

 

 -לקבלת תכנים עדכנים נוספים ולהצטרפות לרשימה הפרטית שלי הכנסו ל

shaygolub.co.il 

תוך שמירה על שלמותו וללא תוספות או , מוזמנים להעביר מדריך זה הלאה כםהנ

לאחסן במאגר ולחלוק את , לתרגם, לצלם, לשכפל, ניתן להעתיק. גריעות ממנו

לא ניתן לשנות את התוכן ללא אישור . כל עוד ניתן קרדיט, המדריך עם אחרים

אין להשתמש בתוכנו של מסמך זה למטרות מסחריות או  .כתב מהמחברבמראש 

או העתידי בו ללא /ולשימוש הנוכחי ו /או וכן המסמךשעלולות להזיק להבנת ת

 .אישור מראש ובכתב מהמחבר

אין הוא מיועד לשמש תחליף . של המחבר מדריך זה נכתב והורכב על בסיס ניסיונו

אין התחייבות לתוצאות אלו ואחרות . לייעוץ מקצועי בתחומי הקמפיין השונים

  . משימוש בעקרונות המופיעים במדריך

ו שלא תשיג המחבר לא ישא בשום אחריות שהיא לפעולות ולתוצאות שתשיג א

 . כתוצאה מקריאת מדריך זה

 

 י הרישיון"עפ הזכויות שמורות לשי גולוב
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 כמה מילים לפתיחה

 .גע נתוןונמצאת במחשבות שלך בכל רהעשיה הפוליטית ציבורית מדגדגת לך בבטן 

להשפיע על סדר היום הציבורי הם המקום להיות בו ו, הוביל תהליכיםלהרצון 

הרצון הזה שבא לידי ביטוי בתשוקה בוערת הוא כלי חשוב ביותר בדרך . מבחינתך

אבל זה המקום לספר  .ובהחלט יכול להוביל אותך כברת דרך ארוכה , להגשמה שלך

מהאנשים  01%-למעשה מעל ל, יםלך שרעיונות טובים ורצון לא תמיד מספיק

  .ומוותרים על החלומות שלהםממנה  יםשרולעשיה הפוליטית ציבורית נ יםכנסנש

מצד אחד אולי יפתיע אותך לשמוע , פוליטית יש פרדוקס מובנה-בעשיה הציבורית

מצד שני כל מי שנמצא הזירה הזו נמצא , שאין אנשים רבים שנכנסים לזירה הזו

 .ת עצבים לשמור על מקומומורט, בתחרות מתמדת

 אם נביט. רעיונות טובים לא תמיד מספיקיםמופיע ציטוט על כך ש השערבעמוד 

כנס לזירה הציבורית פוליטית יהרבה אנשים טובים שרצו לה נגלה ימינה ושמאלה 

 ,מצד שני ישנם  אנשים. יםיוברחו עם הזנב בין הרגל, וחלקם גם פעלו בה זמן מה

שמקדמים רעיונות שאנחנו , ים תפיסת עולם הפוכה משלנומייצג ,שבלשון המעטה

עם רעיונות טובים אבל בזכות ארגון טוב ותוכנית מביסים אנשים  , לא אוהבים

 . על כל המשתמע מכך וארגון גרוע

הכוונה המדוייקת ביותר . הרבה תמונות בראשבטח עולות לך , שאני כותב על ארגון

יל אותך להגשים את היעדים הפוליטיים בניית מערכת שתובהיא , בהקשר שלנו

 .למערכת הזו יש מרכיבים בסיסים עליהם אני ארחיב בהמשך. שלך

אולי , זה לא אומר ששכחנו את הערכים והאידיאולוגיה בכל הסיפור, רגע רגע

 וגם זכל תנועה פוליטית , אבל מאחורי כל מנהיג, לפעמים צוחקים על העניין הזה

 .אידיאולוגיה ותפיסת עולם ישנהיותר ב הוהשטוח ההחלול יתשנרא

שינוי מאוד גדול שחל בשנים האחרונות אני חייב לספר לך על כדי ליישר קו 

שלצערי מתייחסים אליו מעט מדי למרות ההשלכות , שלנו מציאות הפוליטיתב

רבים  מועמדים ופעילי ציבור הממסד המפלגתי שעמד מאחורי . הדרמטיות שלו

הוא היה מסגרת אידיאולוגית רעיונית לצד משענת כלכלית פעם . שינה את תפקידו

, כמעט בכל מערכה פוליטית שתתמודד בה היום. אשר ממנה גם הגיעו פעילים רבים

החל , יש לכך סיבות רבות. תמצא את עצמך מסתמך בעיקר על היכולות שלך

, ליזם בפוליטיקהאדויעליה של האינדיב, מחובות כספיים גדולים של המפלגות
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עיקר הפיכה של המפלגות לגופים אשר מאכסנים לעיתים כמעט באופן נסיבתי וב

 .גיות סותרות ואשר פעמים רבות אוחזים באידיאול, אנשים מזרמים שונים

הפוליטיות באשר הן " תומערכ"ל .לכך  אבל יש עוד סיבה והיא המשמעותית מכולן

אי מסוים בונה את כלומר פוליטיק. ן נגד עצמן ח שלהופחד מובנה משימוש בכיש 

מהר מאוד , בגלל שהפוליטיקה שלנו כל כך אישיתאך , כוחו דרך מנגנון זה או אחר

 .שלכאורה נבנה בצלמו של אותו פוליטיקאי יקום נגדו, עולה החשש שאותו מנגנון

לכן בשלב הזה  .אנחנו יודעים שהדברים האלו לא מופרכים ומתרחשים מפעם לפעם

דבר שמצריך ה ר ב ה , שליטה חזקה במנגנון הזה.0  מתרחשות אחת משתי הפעולות

וכך מנגנוני המפלגות , פשוט לפרק אותו, פעולה הרבה יותר פשוטה. 4או , אנרגיה

 .כמעט בכלום לא יכולים כמעט לסייע לך כיום

אבל היא תעזור לך רק אחרי , העזר במערכת המפלגתיתנסות לכלומר אתה יכול ל

 .ת לעשות כןשיהיה לך כח שיגרום לה לרצו

והוא ממש אבל ממש , כוחניבמקרים רבים המסע הפוליטי הוא   - ההיבט האישי

הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב . בקרב הציבור הרחבלא תחרות פופולריות 

כי זה מה שאנחנו רואים  ,קמפיין בחירות בעיקרה א יהמסע הפוליטי התכלית ש

מורכב מתמהיל  המסע הפוליטי. תלא המציאו לחלוטין אבל בפועל זאת, כלפי חוץ

, ציבורית מהווה שילוב של פופולריותשל שלל פעולות קטנות וקמפיינים שונים ו

אבל בדרך כלל בקרב קבוצות מוגדרות ומובחנות , לעיתים גם בקרב הציבור הרחב

שהזכרנו שאמור להביא אותנו לממש את  מנגנוןזאת כמובן לצד אותו ה. בחברה

פוליטיקה הוא שניצחון ב להפניםבאותה הנשימה חשוב  .לנוהיעדים הפוליטיים ש

משקל גדול מאוד  תהעשיה הפוליטית כולל. ומיד האתגר הבא עומד על הפרק, ירגע

הניצחון בפוליטיקה . וכפועל יוצא אפשר להקביל אותה לאומנות, למרכיב האישי

ל מיני במובן שאפשר לאלתר ולנסות כ, הוא לא אומנותכמו גם הקמפיינים עצמם 

יש פעולות שככל  .אלא קרוב יותר למדע מדוייק במובנים רבים, דברים בלי סוף

האומנות הפוליטית מגיעה  .נקודה. סיכויי ההצלחה גדלים, שמתמידים בהן

 .לאחר שיש לנו מערכת מתפקדת, בשלבים מתקדמים יותר

 זה גם המקום, אם אנחנו כבר מדברים על הדברים הנסתרים מהעין בפוליטיקה

מבחוץ נראים  אלו ואחריםהישגים של מתמודדים פעמים רבות למרות שלספר לך ש

 הישגים אלו הרי ש ,ונראה שיש להם מזל כי הם הגיעו משום מקום, "הפתעות"כמו 



5 

 

לפני רב ובזירות נוספות זמן  ,על עבודה סיזיפית ונחושה מאחורי הקלעים יםמבוסס

 ."ההפתעה"

 פוליטיקהבקריירה על החלק הגלוי והסמוי של בניית 

המוכר , של הפוליטיקה" גלוי"בניית הכח הפוליטי לא מתחילה ולא נגמרת בחלק ה

מרבית האנשים שמתעניינים בפוליטיקה חושבים . לך מכלי התקשורת השונים

טווח הזמן שבו אנשים נבנים פוליטית ומפציעים , שעיקר המלאכה הפוליטית

בקמפיינים אכן מושקעים . פולייטייםלציבוריות הישראלית הוא בזמן קמפיינים 

אם מדובר . זמן וכסף רבים מכיוון שהם הרגעים המכריעים ברמה האישית

מך ברשימה ואם הרי שבהם נקבע מיקו, בבחירות מקדימות של מפלגה זו או אחרת

האם הקמפיין לכניסה  הואהרי ששם בכלל הסיפור , מדובר בבחירות מקומיות

 . ליח לךלמועצת העיר או לראשותה יצ

 ,הוא חלק מאוד משמעותי הבחירות בכל מקרה הנקודה המשמעותית היא שקמפיין

. כוללתחלק מתמונה הוא אבל  ,וקובע פעמים רבות את המעמד הפוליטי שלך

ולא פחות , תמונה שכוללת פעילות רבה מאוד בת כמה שלבים לפני הקמפיין עצמו

מסלול . המסלול הפוליטי שלך כל אלו תכליתן להמשיך ולקדם את .פעילות לאחריו

 .ולא מוכרת לציבור הרחב" סמויה"שמרבית הפעילות שלו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפני ובמהלך  במרבית השיחות האסטרטגיות הפוליטיות בישראל תשמעו

את המסר " לשווק"או שיחות על דרך " ספינים"את המילה  מערכות הבחירות 

הדרך  עלאחרי מערכות בחירות כושלות תשמעו הרבה פעמים ביקורת . לציבור

מה  .או האשמה של הציבור כי הוא הולך אחרי טרנדים, בה הוצג הקמפיין

על העבודה , לא תשמעו הוא על מה שקורה לפני הקמפיינים( אף פעם)שכמעט 

. המאוד קשה שעושים אנשים רבים על מנת לקדם את סיכויי ההצלחה שלהם

 .המצליחים שבהםבייחוד של 
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פעמים רבות מדי נתקלתי באנשים שמחליטים שהם רוצים להכנס לפוליטיקה או 

לממש בפועל את המחשבות שלהם על הרצון להכנס לפוליטיקה ממש סמוך 

בנקודת הזמן בה  מרבית הפעמיםמכיוון שב, זאת טעות דרמטית. לקמפיין עצמו

הנכסים  להם אתאין  אותם אנשים מחליטים לממש את הרצון שלהם למציאות

 .וזה פשוט מאוחר מדי, הציבוריים שדרושים כדי להצליח בקמפיינים

אבל יש מלאכת עשיה , אפשר להסתכל על כך שהקמפיין הוא קו הזינוק הציבורי

ל תהיה גורם פוליטי בעל משמעות זו שקובעת אם בכל, לפניומורכבת ביותר 

בר בתחילת הדרך כאם  (וחור בכיס) אפשר לחסוך הרבה כאבי לב .בחירות בקמפיין

ונדאג לתוכנית אישית לבניית , נדע מהם המרכיבים של קריירה פוליטית אפקטיבית

 .הנוכחות הציבורית שלנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדבר הכי , אם אלו הצעדים הראשונים שלך בעשיה הציבורית פוליטית

את סיכוייו באופן משמעותי  חשוב לדעת הוא שמועמד חדש בזירה יגדיל

- אחת מהפעולות הבאות בזירה הציבורית על ידי

 בעלת כח ציבורי כיום הקבוצשל תמיכה  נקבל .1

/ אבל היא במגמת עליה , קבוצה שאין לה כיום כח ציבורי נרתום .2

 מומנטום לחזרה לעמדת כח 

אלא , דרכים אחרות שאינן קשורות ישירות לעבודה עם ציבור .3

כלומר . והתפתחות בצילו, טיקאי זה או אחרלהיצמדות לפולי

גם במקרה כזה . אלא של מישהו אחר, בסיס הכח איננו שלך

  .חשוב לדעת איך לפתח בסיס כח עצמאי כדי לשמור על מקומך

האלו  סיבותה 3 -מ בעיקר בגלל אחת  בפוליטיקה אנשים ילכו אחריך

  -ושילוב שלהן

האם ששמך . בוריתכמה אנשים מכירים אותך צי –המוכרות שלך  .4

, ברור שלא כל אחד צריך להכיר אותך? מוזכר אנשים יכירו אותך

 אבל כן צריך להכיר אותך בהקשרים מסויימים

. יש נושאים שמעניינים אנשים אחרים –נדה שאתה מקדם 'האג .5

נדה שחשובה 'כשאנשים יראו שאתה פועל לקדם אג. זאת עובדה

 .הם יתמכו בך ברמות שונות, להם

אנשים שיחברו . אולי הסיבה המשמעותית ביותר –רכי חיבור ע .6

, אליך בשל חיבור ערכי ישארו איתך לפרק הזמן הגדול ביותר

 .וככל הנראה יהיו מחוייבים יותר מהשאר להצלחה שלך
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 ,ניגש לתכלס

גם  לאנשים שתפיסת העולם , מאוד אנשיםרעיונות טובים ומדהימים יש להרבה 

לרעיונות שלהם שלך  ההתייחסותבמקרה הזה מן הסתם . שלהם הפוכה משלך

כי  אנשים , בפוליטיקה לא מספיק שיהיו לך רעיונות טובים. תהיה כרעיונות רעים

אבל עם תוכנית וארגון טוב מביסים אנשים עם , עם רעיונות רעים והפוכים לשלך

 . בלי תוכנית וארגון גרוע, רעיונות טובים

הדרך . והרבה מאוד אנשים חכמים בדיעבד, הפוליטיקה היא לא מדע מדוייק

להצלחה ציבורית הפוליטית מורכבת מהרבה מאוד גורמים שעל חלקם אין לך 

במהלך הקמפיינים הרבים שליוותי והשתתפתי בהם בעצמי חזרו ועלו אבל , שליטה

ציבורית פוליטית הפעילות ברבים מהאנשים שמכשולים מהותיים  הארבע  אותם

 לעשות לך אסור אלו טעויות שפשוט . טועים בהם

 מבנה האישיות שלך .0

 תפיסת המציאות .4

 תפיסת הזמן .3

 כסף .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפוליטיקה היא מקום דחוס מאוד הזירה הציבורית פוליטית  –אזהרה 

. אישי ביותר הכל אבל הכל בעשיה הציבורית פוליטית. של רגשות

רבים וטובים פורשים בשל כך ו, כישלון יחרט לך עמוק בתוך הנשמה

. פוליטית שלהם-מוקדם מדי בדרך ומספספים את ההצלחה הציבורית

לכן  .אם תרצו המערכת מסננת בעצמה את אלו שלא מתאימים לה

 ".למה"השאלה הגדולה והחשובה מכולם היא 
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 1 -חלק 

ארבעת המכשולים שממתינים לך בתחילת 

 הדרך

וילוו אותך עד שהם יפתרו או שהם יפטרו )...

 (יטיתאותך מהפעילות הציבורית פול
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 אתה ומבנה האישיות שלך" למה" –המכשול הראשון 

אנחנו " למה"לענות על השאלה ככל שנדע . " למה"שאלת מיליון הדולר בתחום היא 

, יהיה חזק וברור יותר" למה"ככל שה, נמצאים בפעילות הציבורית פוליטית 

לא תהיה ככל שהתשובה לשאלה  ...ולהפך. לממש אותה יהיה קל יותר" איך"ה

התמודד עם היכולת שלנו ל, ולא נדע למה אנחנו נמצאים בעשיה הפוליטית, ברורה 

 .בוודאותתפחת קשיים ומכשולים שיגיעו 

אין נוסחת קסם לגבי מבנה . קשורה גם למבנה האישיות שלך" למה"שאלת ה

אנשים מסוגים  .ומכיוון שאין כזפשוט , לפעילות פוליטיתהאישיות האידיאלי 

מה שכן חשוב לזכור הוא שהכל הופך . צליחים בזירה הציבורית פוליטיתשונים מ

שחופרים  לעיתים נגלה כך לדוגמא . גם הסוגיות המקצועיות ביותר, להיות אישי

, אין בו רבב נוולעיתים גם אם בעיני עצמ, ומחפשים בו שלדים אלו ואחרים נובעבר

 נואנשים הקרובים אליאו שאחד מה, נוימצאו בו אירועים ומעשים שישמשו נגד

 .יזכה לפוקוס ציבורי שהוא בכלל לא ביקש 

האתגרים להתמודד עם  נושיאפשרו ל ,תמהיל של תכונותיותר נכון לדבר על לכן 

, נולהיות אית תכונות שיאפשרו למשוך אנשים שירצו . בתחום עמוקיםההאישים 

ולת הבעת יכ, יכולת הנהגה, זמן וכסף, משאבים נולתרום ל, נולהזדהות אית

בקהילות רלוונטיות עם  ותפעילעם יכולת ל, תקשורת בין אישית טובה, רעיונות 

 .רשת חברתית

דבר שניתן לעשות . על כך דרכים לפצות למצוא  נוהרי שעלי, אותן  נואם אין ל

בניית , יועצים ואנשי מקצוע ,כמו פמליה אקטיבית  ,במגוון דרכים בהמשך הדרך

 מנגנון ועוד

 

 

 

 

 

 

קל יותר " איך"ה ,חזק וברור יותר" למה"כאמור ככל שה

 !להצליח גדל  והסיכוי

 ?ה הציבורית פוליטיתיכנס לעשייאז למה בחרת לה
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 תפיסת המציאות  –שול השני המכ

ולכן בשונה מהרבה , ותלוי כמעט רק בהם פוליטיקה היא מקום שמורכב מאנשים

 ניתקלהפוליטית  העשייהבמלאכת . תהליכים אחרים הוא קשה לחיזוי ולשליטה

כמו גם )לשמוע  נרצהמה שאת בדיוק  נוהרבה מאוד פעמים באנשים שיספרו ל

 עובדהאת זה לנוסיף  .נופה או חוסר ניסיוןבדרך כלל מתוך ח (לאנשים אחרים

לצד   ,לוחצים לוחות הזמנים בעלת שמדובר בסביבה מאוד תחרותית ותובענית

בעיקר כי בארץ , לגבי המצב האמיתי שלנו אלמנט חזק מאוד של חוסר ודאות

דרך , החל מניתוחים סטטיסטים)ממעטים להשתמש בכלים שמגדילים את הודאות 

 !אי וודאות?מה נקבל(.ס קבוע ועד לניהול קשר רציף עם תומכיםסקרי עומק על בסי

ומתקרב לאירוע בו אנחנו צריכים  ככל שלוח הזמנים מתקצרלכן ניתן לומר ש

העדר כלי  תוסיפו לכך , (T) חוסר הודאות גדלהלממש את הכח הפוליטי שלנו 

וות של עי ?מה קיבלנו(. P) "חנפנים"יועצים  -ו( L) מדידה כמותיים אפקטיבים

ככל שנקטין את העוצמה של כל .  R=T+L+P  או אם תרצו(  R) המציאות תפיסת

כלומר  .אחד מהמרכיבים האלו נגדיל את היכולת שלנו לקבל תמונת מצב עדכנית

שימוש בכלי מדידה אפקטיבים ויועצים שאומרים את מה , עבודה בלוח זמנים נרחב

לת שלנו להבין ולנתח את המציאות יגדילו את היכו, ולא את מה שנעים לנושצריך 

 .בצורה טובה יותר

במקביל  הניסיון שלי הראה שמתרחשים .אפשר לשער מה המצב הזה עושה לאנשים

הם , ישנם כאלו אשר רואים את העולם בצבע ורוד עז .שני תהליכים כמעט סותרים

אולי אפשר . ומנתחים את מצבם בצורה אופטימית מדי, מבצעים הערכות יתר

אבל האופטימיות הזו מובילה , ב שזה כורח המציאות לפעול כך בלחצים האלולחשו

דרך זלזול , למעשים בפועל של הוצאת כספים רבה מדי מתוך הנחות יסוד שגויות

כבר בכיס  –כל מי שצריך להיות אתנו "בפעולות בסיסיות מתוך הנחה שגויה ש

 .םיירצינולא  יםכחמגו  יםנשמעפשוט , ועד לכך שבקשר עם קהלי היעד" שלנו

דווקא . הדברים של והוא ראיה פסימית, יש גם את הכיוון השני של המצב הזה

באופן מפליא לא מורידה את ( הרבה יותר נדירה)במקרה הזה התרשמתי שגישה כזו 

 .דריכות מספקת על מנת להתקדם עלשומרת לא א, צפהנהמוטיבציה כפי ש

מצבים אלו מתנהלים במקביל , אצל חלק ניכר מהעושים במלאכה הפוליטית

 !ומובילים לקבלת החלטות לא שקולה וכזו שפעמים רבות פוגעת בהם עצמם
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מצד יועצים חיצוניים או מקורבים למינהם ש נולכן פעמים רבות כדאי שיהיו לציד

כך שבשורה , מספיק מקצועיים לנתח את המציאותמצד שני ו נומחוייבים לאחד 

 .לדעת מה באמת קורה כדי שלא נפשל ברגעי האמת נוכללנו ו התחתונה הם יסייעו
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 תפיסת הזמן -המכשול השלישי

עצם הצגת תאריך יעד . אנשים מטבעם מתחילים לפעול כשיש דד ליין באופק

מבפנים מי שלא מכיר . מכניסה כל מערכת להילוך גבוה יותר  מהמצב הרגיל שלה

יטעה לחשוב שרק לקראת הבחירות מתחילה  פוליטיות –את המערכות הציבוריות 

 ?מדוע .מאוד מתעתע" זמן"העניין הוא שבפוליטיקה המושג . פעילות אמיתית

הם  מכריעות טווחי הזמן בפוליטיקה הישראלית בין מערכות בחירות – 'אין מועד ב

פנים , ארצי, בין אם מקומי, כישלון במערכת בחירות זו או אחרת. ארוכים מאוד

משמעו שעכשיו צריך להמשיך ולפעול עוד כמה שנים מחוץ  ו אחרמפלגתי א

הזמן במקרה הזה הוא כמו ? מה האתגר הגדול כאן. או בעמדת נחיתות למערכת

נפשית ועוד הרי , כלכלית, מכיוון שבחירות הן אתגר מאוד מבחינה אישית .מדבר

ביותר והתובנה המשמעותיות , זמן רב יתנות של אי הצלחה נשארת איושהמשמעו

חשוב , ושאם אנחנו לא ערוכים, לעניין הזה היא ההכרה שצריך להערך מראש

 .שנהיה מוכנים לשאת בתוצאות

פעמים רבות אחרי מפלה אנשים ממשיכים לפעול ולהאמין שתהיה להם אנרגיה 

ככל הנראה משחק פנימי של נפש האדם כדרך להתמודד , לפעול עד לקמפיין הבא

הריצה אחרי , אצל מרבית האנשים.  המקרים זה לא כךבמרבית . עם המהלומה הזו

בשלב כלשהו הגוף . המפלה היא כמו זו של תרנגול שראשו נכרת וגופו ממשיך לרוץ

 .וכך גם אתם תגלו את המשמעות העמוקה של אי ההצלחה...נופל

אומנם יש בפוליטיקה מפעם לפעם סופרסטארים  – התחלה מאוחרת מדי

בתחום  יםאבל הם בנו את עצמם כסופרסטאר .מקוםמשום ( לכאורה)שמצליחים 

בדרך כלל הם מגיעים מתחום התקשורת ) לפני הכניסה לפוליטיקהשלהם המקצועי 

אלא אם אתם בדרך )אלו הם לא המקרים שלנו , בכל מקרה. (ומערכת הביטחון

ובמציאות של , (להיות כוכבי תקשורת או מובילי דעת קהל ברמה הגבוהה ביותר

 םהסיבה העיקרית היא שישנ. נו חייבים להניח יסודות זמן רב מראשרובנו אנח

הרבה מאוד תהליכים מקבילים וקשורים אחד לשני שחלק ניכר מהם תלויים 

" מערכת"תהליכים שקשורים לבניית ה .באנשים אחרים וכל אלו דורשים זמן

 דרך בניית, נוהחל מגיוס אנשים שילכו אית - שאמורה להביא אותך ליעד שלך

, שיתופי פעולה המבוססים על אמון ועל הכח הציבורי שצריך להגיע לרמה מספקת

 .ומציאת מסגרת חוקית כמו גם גיוס משאבים ובוודאי של עבודה תקשורתית
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 (וגיוס משאבים או לכל הפחות שווה ערך) כסף-המכשול הרביעי

ה נתקלתי בכל כך הרב. כסף הוא הכרח להצלחה של פעילות ציבורית פוליטית

ובמרבית , זה לא עובד. התנדבות 011%בוא עם אנשים שהאמינו שההצלחה ת

 .שלנו הפרטינצטרך להוציא כסף מהכיס  המקרים 

לראות את , אף אחד בפוליטיקה לא אוהב לגייס כסף, בואו נודה על האמת

ברירת המחדל של . ההוצאות של הפעילות ולדאוג איך מתקדם קמפיין גיוס כספים

לתכנן קמפיינים , יה הפוליטית היא לדבר עם אנשים על מדיניותמי שנמצא בעשי

ולכן זוהי , בלי גיוס כספים  יהיה מאוד קשה להצליח  .ועוד שורה של פעילויות

 .פעולה שחייבת להיות במודעות שלנו בחלקים רבים של הפעילות שלנו

 נובין אם את הזמן של. נוספים מלבד כסף הצלחה פוליטית דורשת משאבים רבים

אבל כסף בהחלט , ובין אם תשומות רבות נוספות שאפשר כמובן להגיש בלי כסף

אני ממליץ  לבדוק  באתר . ומהותיים בקמפיין לקצר תהליכים טכנים נומסייע ל

מקדימות המועמדים לכנסת בבחירות  מבקר המדינה את ההוצאות שהוציאו

גלה נ. שלא הצליחו ה בין אלו שהצליחו לאלואהשווולעשות , מקומיותהבחירות בו

או לחילופין , (אך לא רק) כסף היה מרכיב משמעותי בתוצאותבהרבה מקרים הש

חשיפת , גם מרכיבים אחרים כמו מוכרות ציבורית שיקף שהעדר משאבים כספיים 

 . פעילים ועוד, תקשורתית

. חקיקה נרחבת בנוגע לכל העניין הכספיבישראל יש בהקשר הזה גם חשוב לדעת ש

ועד לכללי  מהמדינה דרך ההחזרים האפשריים, גובה התרומות המבוקשותבין אם 

 .הרישום החשבונאי

אבל בפועל גיוס כספים , נולמשימה הזו אמורים להיות מגויסים אנשים רבים סביב

מכיוון שהכסף שיתרם הוא , נוזה אחד התחומים שהאחריות הינה בלעדית של

 נול לבקש מאחרים שיגייסו עבורוכנאומנם . נותרומה אישית אלי, פעמים רבות

גיוס הכספים והמשאבים יתבצע , (למעט גיוס המונים)אבל במרבית המקרים , כסף

 .נועל סמך הקשרים האישיים של

, אמנם גיוס כסף הוא הכרחי ואנשים לא אוהבים לעשות אותו –" אבל"וכאן מגיע ה

הר לפיתרון שקל יחסית להתקדם בו יותר מבמהותו מכשול טכני אבל מדובר על 

 .מהמכשולים האחרים

 



14 

 

 ? איך מתמודדים עם המכשולים  ?אז מה עושים עכשיו

 ?למה – 1-המכשול ה

הראה שבכל מקרה בו מישהו רצה להכנס לפעילות הציבורית  פוליטית  יהניסיון של 

. הוא הפסיד למי שכן היה סגור על עצמו, ולא היה סגור על מה הוא רוצה לקדם שם

מי שיודע מדוע הוא בעשיה הפוליטית יצליח לרתום  –גם בצד שני  כמובן הדבר עובד

 .לגייס משאבים ובעיקר יתקדם לעבר המטרה שלו, אנשים שיפעלו איתו

כמו  ובמדריך כתוב, נדרשת עבודה" ?למה אני כאן"לענות על השאלה כדי האמת ש

אבל אפשר בהחלט . היא יכולה להיות שקולה ללימוד שחיה בהתכתבות זה 

תקדם לעבר לה נואני מציג כאן כמה שלבים שיסייעו לולכן , כמה צעדים קדםלהת

 .תשובותה

- תמונת מצב אישית

 ? אני כאןלמה 

הרבה מועמדים יכינו . בצורות שונות נוזאת אחת השאלות הראשונות שישאלו אות

רשימת מכולת של בעיות שמטרידות אותם ברמה האישית או שיכינו תשובה מוכנה 

 .לעיתים ללא תוכן ממשי, הרוח הציבוריעל פי הלך 

אבל . כל זה טוב ויפה לסרטים או לאנשים שמצויים במערכת הפוליטית זמן רב

לענות , לענות על השאלה בצורה הכנה ביותר נוחובה עלי, עכשיו כשאין לחץ אמיתי

התשובה צריכה גם לתת בתוכה את ? כנס לזירה הזאתילה נולמה בחר. עליה מהלב

 .מה לעשות הלאה. תוכנית לעתיד נול התחושה שיש

, כי פוליטיקה מנצחים מהלב , לא מסרים נבובים, הסיפור הוא הכל, כמו שאמרנו 

צריך להיות מעונבים ומאוד  יתווהעכשישנו רושם שבפוליטיקה . לא מהראש

לפחות . שום יתרון יחסי במרבית המקרים ביננו זה משעמם ולא נותן , מכובדים

בלי ביקורת , מרחב אישי נולאפשר לעצמ יםחייב נחנוא, שוניםבשלבי ההכנה הרא

 .פנימית בכלל כדי לענות על השאלות הבאות

כנס ילהחלטה לה נומה הוביל אות? נומה הסיפור האישי והמקצועי של .0

 כרונות משמעותייםישל ז חשוב לערוך רשימה בעת הכתיבה ? לפוליטיקה

 . להחלטה שהובילו
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 יםרוצ נחנומה א? נולהשיג ביעד הפוליטי של יםמצפ נחנומה א –מטרות  .4

זה  .פעיל את הביקורת העצמיתזה לא המקום לה. רניבחלהשיג וליישם כש

מהי  .אבל כל רעיון על הנייר, המקום להיות משוחרר לחלוטין ולהעלות כל

 ?תוכניות מיוחדות ליישם נוהאם יש ל? המשמעות של שירות ציבורי בענייננו

 .תייצירזה המקום לחשוב 

 ניםמתכנ נחנותחום שבו א/על פי המקום –מקומיות /סוגיות נושאיות .3

יש להכין רשימת נושאים עליהם אנשים נורמטיבים . או לפעול/ו להתמודד

שיחות שמתנהלות בגינת  אפשר לדמות . בקהילה הרלוונטית מדברים עליהם

סל עם /או בקולר במגרש הספורט במשחק הכדורגל, הכלבים המקומית

ביום שישי או בטיול בוקר עם התינוק בגן הציבורי המקומי או החברה 

זה המקום להעמיק בכל  .לחילופין סוגיות שעולות בתקשורת המקומית

 נוגם אם העמדה של, ולדעת את הנקודות המשעותיות בכל סוגיה, סוגיה

 .ואיננה פופולרית בהכרח" רוב הציבור"איננה כעמדת מה שנדמה כ

יש לנו בסיס טוב להבין למה אנחנו עושים את , גילנו את התרעכשיו שסיימ .2

וגם כלי להמשך הדרך של יצירת מסר ויסודות הכרחיים , מה שאנחנו עושים

 .לתוכנית העבודה
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 תפיסת המציאות  –המכשול השני 

ונוגעים בצורך המהותי לתכנן את , מחוברים יחדיוהמכשול השני והשלישי 

אתייחס קודם כל להיבט הנקודתי של תפיסת אני .  קדימה המהלכים שלנו

הדרך המהירה ביותר  להגיע ליכולת ניתוח טובה יותר של המציאות .  המציאות

רים לעולם לא משקרים פהמס. עדיף מספרים, היא על ידי שימוש במדדים כלשהם

בכל  קביעת יעדים (. כל עוד אנחנו מכבדים אותם ולא עושים עליהם מניפולציות)

יעדים , תסייע לנו רבות לדעת אם אנחנו בכיוון שלנו, פעילות שלנוגזרה של ה

או גודל רשימות , מדידים יכולים להיות מספרים של אנשים שאנחנו בקשר איתם

היא תשמש .. או הגענו איתם להסכמות/תפוצה או כמות הארגונים שנפגשנו איתם ו

 .המפה הפוליטיתותגדיל את היכולת שלנו לנתח את , כמצפן שלנו על בסיס קבוע

שמצד אחד תגדיל עוד יותר את היכולת שלנו , לצד זאת אני מצרף המלצה מאתגרת

 כדאי  למצוא מישהו .  לנתח את המציאות אבל מצד שני יש לה לעיתים מחיר נפשי

שיכול לאתגר "  נודניק"קצת שאנחנו יודעים שהוא גם מחויב לנו אבל יחד עם זאת 

אחת הבעיות  כך נוכל להתמודד עם . נה משלנויכולת ניתוח שובזכות  אותנו

. היא שאנחנו נוטים להקיף את עצמנו באנשים שדומים לנובתחום והמשמעותיות 

יכולה הרבה מאוד פעמים להגדיל את , היכולת להעשיר את מגוון הדעות סביבנו

ולהבין טוב יותר את תמונת , התובנות שלנו לגבי האפשרויות שעומדות לפנינו

 .ף להיות זאת שמכריעה את כל הקמפייןוא, המצב
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 תפיסת הזמן -המכשול השלישי

וקשרי הגומלין בינהם מופיעים , הקשר בין המכשול השני לשלישי עמוק ביותר

. גם כאן אני אשים דגש על הייחוד של המכשול של תפיסת הזמן. בנקודות רבות

ישנן שלל . תוכנית עבודה הוא מצריך, הפיתרון לסוגיה הזו על פניו מאוד פשוט

על  (34עמוד ) הפוליטי אני מפרט בהמשךבהקשר . גישות להכנת תוכנית עבודה

 .המועדפת עלי בהכנת תוכנית עבודה פוליטית השיטה
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 (או לכל הפחות שווה ערך וגיוס משאבים)כסף -המכשול הרביעי

 להתמקד רוצה אני"מע   מה שחייבים לזכור שבהרבה מאוד קמפיינים בעולם נש

, זה לא עובד " .זה את שיעשה מישהו נשכור/הכסף עם ונסתדר, הנושאים בקידום

כי הוא בהחלט מרכיב , גיוס כספים ומשאבים אמור להיות בתודעה שלנו כל הזמן

גיוס משאבים הוא נושא רחב שכולל גם היבטים  .משמעותי בהצלחה שלנו

 ממי.0   –ת תוכנית עבודה לנושאעקרונות לבנייאני מציג כאן כמה , משפטיים שונים

 ?לבקש איך. 3? המשאבים/את הכסף לבקש צריך מי. 4 ?משאבים/גייס כסףל

 ?לבקש ממי

 את מבינים, נואלי שקרובים שאלו היא גבוהה הכי הסבירות – וחברים משפחה.0

 ,מצויינת התחלה הוא שלהם הכסף. נויתרמו ל נושל במטרות תומכיםו נושל החזון

 ...וצריך להתחיל מאיפה שהוא כסף מביא כסף כי

 כלל בדרך והם, הזו למשבצת להכנס שיכולים אנשים הרבה יש -" נושא אנשי. "4

 שלך נדה'לאג מתחברים שהם או שלך נדה'לאג שלהם העיסוק מעצם  קשורים

 נושל שהפעילותבציבור   מסוימות קבוצות, להיות יכולים אלו. אחרות מסיבות

 קבוצות חברה אזרחית לצד  ארגוניבין היתר ניתן למצוא בקבוצה . ןלה תסייע 

 .בדרך כלל הם יתרמו  כשהם יראו תוצאות כלשהן .וכדומה עסקים אנשי, נשים

 ?לבקש צריך מי

הוא מי שמוביל את  הזו המשימה את לבצע טוב הכי אדם הבן -  אתה .0

הוא על בסיס הפעילות מכיוון שבמרבית המקרים גיוס הכספים והמשאבים 

 והאפקטיבי הרלוונטי המעשה הן אחד על אחד פגישות. ההצלחה האישית שלך

 אנשים נשלח אם. צריכים/שרוצים במה מדוייק להיות הוא הקסם סוד. ביותר

 ?אמרנו כבר אישי הכל. יעבוד לא זה העבודה את לעשות אחרים

 לגיוס ונותניסי כמה היו. בישראל וגדל הולך אבל, מאתגר – המונים גיוס .4

 .לא או יצליח המהלך באם לומר מדי מוקדם. בארץ זה מסוג כספים

חיבור רלוונטי בין אם ערכי או  -קשר אישי ו, קשר אישי, קשר אישי  ?איך לבקש

. וכמובן לבקש -אהה. כמובן שאלו צריכים לבוא אחרי הגדרה של קהלי יעד. נושאי

בים לדעת מה אנחנו רוצים אנחנו חיי. אף אחד לא יתנדב מרצונו לתרום לכם

 !זה עובד  -תתפלאו . ולבקש
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 (למכשולים)אחרית דבר 

אבל שמים דגש , הרבה מאוד אנשים שעושים דברים נפלאים לכםאני יכול להכיר 

פעמים  .רק עם חלק מהמכשולים (אם בכלל)ומתמודדים  מהדברים* חלק*רק על 

שלהם פוליטית רבות אינם ממוקדים ולא ממנפים את הפעילות הציבורית 

 –יש לי רק דבר אחד לומר על כך . למקומות גבוהים יותר

 .חבל

אנחנו רוצים  להערך ולהגיע למצב   . וכניתהתשובה  הכוללת לכל המכשולים היא ת

  .האלו ולעמוד במטרה מכשוליםשליטה מירבית ב של

לדוגמא )בו נצטרך לממש את הכח הפוליטי שלנו להגיע למועד ? מהי המטרה

( במעמד של שחקן לגיטימי במשחק הפוליטי הבחירות הרלוונטית  ת מערכתהתחל

האפשרות . (וננדה של'לממש את האגבין אם להיבחר ובין אם . )עם סיכוי ממשי

 ...האחרת היא להיות עוד מספר שנזכר מאוחר מדי
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 2 –חלק 

 בניית התוכנית
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. הגיע הזמן לצאת לדרך, ם בתחילת הדרךאחרי שסקרנו את המכשולים המרכזיי

אחד הדברים המטעים . קיימות כמה וכמה אפשרוית לבנות קריירה פוליטית

כלומר אנשים מניחים שאופן בניית הקריירה . הוא שהזמני נראה קבוע, בפוליטיקה

 .הפוליטית ואפיקי הפעילות שלהם הינם קבועים והיו כך מאז ומעולם

וכך , בניית קריירה פוליטית תלויה בהרבה מאוד גורמים .אבל זה לא נכון עובדתית

בניית קריריה פוליטית תמיד הייתה מבוססת על . לבנות אותה נום האפשריות שלג

תקופות של , היו תקופות שהבריתות האלו היו של אליטות. תושיתופי פעולה וברית

וטה יותר ויותר כוחות כלכליים והיום אנחנו בתהליך של שינוי ובו הכיוון הפוליטי נ

 . לפוליטיקה מבוססת אנשים מפוליטיקה של יחסי ציבור

, יחסי ציבור ובניית בריתות פוליטיות היו ונותרו דבר חשוב מאוד? מה זה אומר

בחלק הראשון של  .כדי לבנות קריירה פוליטית יש לבנות כח ציבורי פוליטיאבל 

התשובה הזו ?  וליטיתפ –בקריירה ציבורית  נולמה בחר –המדריך עלתה השאלה 

חשובה לא רק להתמודדות עם רגעי משבר ובכדי שהיא תשמש כמצפן פנימי אלא 

 .נוגם לבניית הכח של

 ?אז איך בונים כח ציבורי פוליטי

ההצלחה של בניית הקריירה הציבורית  – הכח הפוליטימשולש – 1כלל 

תוך ביסוס , פוליטית תלויה באפקטיביות הפעולות שלנו ודרך העברת המסרים

לשם כך  נדרשת פעילות מתמדת . המעמד הציבורי אל מול קהל היעד הרלוונטי

. תקשורת המונים . 3פעילות פוליטית .  4פעילות שטח . 0 – מימדים 3בעלת 

 .פעילות אשר  נחזור עליה פעם אחר פעם אחר פעם
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 ת אבן הדרך הראשונה עליה מתבססת פעילות ציבורי – קהילה/פעילות שטח

לרעיון אותו אנחנו  לייצר נפח ציבוריחשיבות הפעילות הינה . אפקטיבית

ברמות  הפעלת אנשים נוספיםלצד מטרה חשובה לא פחות של , רוצים לקדם

פעילות זו מתבצעת הן בקרב הקהל . פעילות משתנות לקידום המטרות שלנו

. ריםהמיידי שנע בין תומכים אידיאולוגים ברורים ועד לבני המשפחות והחב

לצד קהלים נוספים אותם נזהה כתומכים פוטנציאלים או לכל הפחות 

 .שותפים אפשריים

 מובילי דעת קהל , ההתנהלות מול קבוצות מאורגנות –פעילות פוליטית

כמו גם גורמים ציבוריים . שוניםעבודה עם נבחרי ציבור , ציבוריים

הפעילות   . הנמצאים כגון רשויות מדינה שונות הנוגעות לקמפיין שלנו

והנראות הציבורית פעילות השטח ת רבות על עוצמת ובתחום זה מבוסס

 .בזמן נתוןשלנו 

 כלי תומך והכרחי להעברת המסרים שלנו  – יחסי ציבור/תקשורת המונים

מימד פעילות זה . לקהלים גדולים וכללים כמו גם לקהלים מאוד ממוקדים

טלויזיה , ונות מודפסתיבוא לידי ביטוי הן בתקשורת מסורתית בדמות עית

הפרסומים  .ורדיו והן בניו מדיה והנגזרות השונות של הפעילות הוירטואלית

חשיבות בכך שהם ומחזקים את " הוכחה חברתית"בתקשורת משמשים גם כ

כמובן שהחשיפה . הן בפני  מעגלי תמיכה רבים שלנו המסרים שלנו

על ידי אם מתן בין , לשדרג את מערך המתנדבים שלנו התקשורתית יכולה

ובין אם להרחבת מערך הגיוס של , מוטיבציה לפעילים נוכחיםמתן 

על ההיבטים הפוליטים של  משפיעהגם החשיפה . המתנדבים בקמפיין

  .והגורמים הפוליטים שאנו רוצים לרתום עבור ההצלחה שלנו, הקמפיין

 

 חשוב.  יש להשתמש בכלי זה בחוכמה -אני חייב לצרף אזהרה מניסיון העבר 

 !לזכור שחשיפה תקשורתית היא כלי ולא מטרה
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 פוליטית -בניית תוכנית העבודה המעשית לבניית הקרירה הציבורית

- בחלק זה נתמקד בשני תהליכים מקבילים שחייבים להתרחש בתחילת הדרך

גיוס הנחת יסודות לו( כוורת) נוהצוות האישי שלזהות  – בניית המנגנון .א

 .כספים ומשאבים

זו כוללת עבודה מול קהלי יעד יעודיים לשם  – ת הפופולריות הציבוריתבניי .ב

 .יםרלוונטיים לצד פעילות מול קהל, בניית שיתופי פעולה כמו עמותות

. אלא באחד מהם, מדובר של שני תחומים שמרבית האנשים לא טובים בשניהם

נוכל , ובמה פחות יותר כשנדע במה אנחנו טובים. אלא הבנה חשובה, זאת לא בעיה

 .להתקדם טוב יותר ולמצוא פיתרון לבעיות
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  – בניית המנגנון

זהו הארגון . ביום יום לעבר המטרה נומטרתו של המנגנון הוא להיות המשענת של

ובלעדיו ההצלחה תהיה כמעט בלתי ,  נולהגשים את המטרות של נושיסייע ל

אבל כלל האצבע כאן הוא , נגנון לוקחת זמןאם נהיה מציאותיים בניית המ. אפשרית

 .להיות מודעים ולהציב יעדים בבניית המנגנון

בין אם מדובר בקבוצה , "כוורת"לכולם יש , תשאלו פוליטיקאים ואנשי ציבור רבים

יש סביבם אנשים שמזהים ערכים ואינטרסים , מאוד קטנה ובין אם גדולה יותר

ך הפוליטיקאים איתם הם עובדים הם מעל הכל הם מזהים שדר. משותפים איתם

 (.ציבורית או אישית. )יכולים לקדם את הדברים החשובים להם

לפי מבנה האישיות  נוכזו הוא המודל שמתאים ל" כוורת"המודל הנכון לבניית 

לקדם הלכה למעשה  נוובלי אנשים שיסייעו ל, מה שבטוח הוא בלי אנשי סוד. נושל

או , בין אם כי המשימות יהיו רבות מדי. לא תגיע נוההצלחה של, נונדה של'את האג

 .נואו כי הזמן ישחוק אות נומכיוון שהלחצים יהיו בלתי נסבלים וגדולים עלי

ולצאת   נולהתניע את המהלכים של נומדובר על אותו גרעין מצומצם שיעזור ל

גם ברגעים הקשים והמעייפים במהלך הדרך הפוליטית  נוושיהיה שם לציד, לדרך

 ...והם גם יהיו אלו שיקבלו את החיבוק הראשון לאחר הניצחון, וכההאר

היא יכולה להיות בנויה רק על אנשי . יכולה להיות בנויה בכמה צורות נוהכוורת של

. או על אנשים שהם גם אנשי אמון אבל גם בעלי השפעה, נואמון קרובים אלי

 . טרות משותפתכלי למימוש מ נוהיא שיהיה לידך צוות שרואה ב נוהמטרה של

וזיהוי של  יםעוסקנחנו הדבר יכול להעשות על ידי ניתוח תמונת המצב בתחום בו א

הכח יכול . בשלב זה חשוב לנסות ולהעריך את כולם. המנהיגים המקומיים בתחום

 . לבוא לידי ביטוי בשלוש דרכים שאינן בהכרח תלויות אחת בשניה

 . רחבים בתקשורת המקומיתפעיל ציבור אשר הינו בעל קשרים נ – תקשורת .0

פעיל ציבור אשר יש סביבו קבוצה מאורגנת של פעילים סביב  – פעילי שטח .4

 . נושא או סביבו ברמה האישית

פעיל ציבור המקושר באופן אישי לגורמי מפתח בתחום  – חיבור מוקדי כח .3

בין אם זו מפלגה או רשות מקומית או כל מערכת ציבורית אחרת , נושל

 .רלוונטית



25 

 

 נחנוידע מקצועי שכולל הבנה של התהליכים שאלנו מזה כדאי שגם יהיה  חוץ

 .כמו חקיקה, לקדם ניםמתכוו

אציין שאותם , כדי להמחיש את המשמעות העצומה של הסוגיה מבחינה מעשית

להניע את  נושלפחות בתחילת הדרך יעזרו ללנו פעילים הם האנשים המסורים 

 . ולגייס משאבים, ם אחריםליצור קשרים עם גופים ואנשי, המערכת

 ?עם מי מתחילים ?אז מה עושים

 נובדרך להגשמת המטרה הפוליטית של נוזהות חברי הגרעין ראשוני שיהיה לציד

אלא על בניית אמון , לא מדובר על תהליך סטרילי של סימון אנשים. משתנה

-  ואליהם צריך לפנות, מכים ראשוניםבגדול ישנם שני סוגי תו. ומערכות יחסים

אלו פעילי ציבור   -פוליטית -מבחינה ציבורית נואנשים הנאמנים ביותר אלי .0

וחשים זהות ,  נואו נמצאים בסביבת זמן רב נוהמלווים את הפעילות של

 אלו . ולהפך נווהצלחתם היא הצלחת נואינטרסים או שגורלם כרוך בגורל

י ציבור לבין פעיל נויגוייסו בדרך כלל על ידי זיהוי המכנה המשותף בינ

 .אחרים

בני משפחה וחברים   -מבחינה אישית  נואנשים המחוייבים ביותר אלי .4

כזה . אלו במקרים רבים יהוו גרעין פעילים ראשוני חשוב מאוד. אישים

 . נוודרכו להגדיל את בסיס הפעילים של, שאפשר לסמוך עליו ולפעול איתו

בקשה לעזרה מהם ושיתוף ידי פשוט על יתרחש מסוג זה  םאנשיגיוס של 

 .שלהם בנעשה

 

 :הקשר בין גיוס כספים לבניית הכוורת שלנו 

. הדגשתי כבר כמה וכמה פעמים את החשיבות של יכולת גיוס המשאבים והכספים שלנו

אנחנו יכולים לגייס ( להן יש התייחסות מבחינת החוק)כל עוד אנחנו לא בתקופת בחירות 

כמו בית בית דפוס שיתרום לנו  .למעגלים הקרובים לנו אנשים שיש להם גישה למשאבים

כך גם נגלה בית קפה שמתחבר לערכים , חומרים שונים כמו ברושורים לפעילויות שלנו

וישמח לארח אירועים , שלנו שיתרום לנו חומרים שונים כמו ברושורים לפעילויות שלנו

 .  שלנו ולמכור אוכל במחיר מוזל ועוד

רלוונטית לתחום הפעילות שלנו הוא כלי או ה/בכלל חיבור לקהילה העסקית המקומית ו

 .חשוב להצלחה שלנו
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 – בניית הפופולריות הציבורית

איך עושים את הראשונה הינה טכנית ועונה על השאלה , חלק זה מורכב משתי רמות

 .בקהל היעד שנעבוד מולווהשניה היא מהותית ועוסקת  ?זה

 ?איך עושים את זה

י ומאפשר לנו לדעת איך למשש את ההחלטות שלנו הכלי המוצג בחלק זה הוא טכנ

לענות על בכל מהלך מול קהל היעד שלנו אנחנו חייבים לדעת  .בנוגע לקהל היעד

  –השאלות 

 (בסופו של דבר מצביעים פוטנציאלים) ?מי קהל היעד .0

 (מסר) ?מה המסר הרלוונטי אליו .4

 (מדיה) ?איך מעבירים אליו את המידע .3
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 ?שלנו יעדמי קהל ה

 (48עמוד )הבא בעמוד בסוגיה הזו בהרחבה נוגע אני 

 ?מה המסר הרלוונטי אליו

כיום מתוך הראיה וההבנה . בעבר היה נהוג להעביר מסר או מסרים לכלל הציבור

אנחנו , יותר אפקטיבייםובכדי ליצור קשרים , שהפוליטיקה היא של אנשים

לכל אחד מהם מסר מדויק  להעבירעל מנת לתת קבוצות  הציבוראת  מפלחים

 .מדוייק

, מעבירים מסרים בנושאי איכות סביבה לציבור הרחב ינואם בעבר הי, לדוגמא

, היום מפרקים את המסרים האלו לתושבים שעוסקים בקידום תחבורה ציבורית

ציבור הפעילים לזכויות בעלי החיים ואלו העוסקים בשמירה על השטחים 

מהר , אבל אם זהו אחד מקהלי היעד שלנו, דומהעל פניו מדובר בקהל . הפתוחים

ונכון הוא בכדי להעביר להם מסרים , מאוד נגלה שיש הבדלים בין האנשים

 .לפנות לכל אחד מהם עם מסר ייחודי מדויקים

 ?איך מעבירים אליו את המידע

אפשר . כיום הכלים הטכנולוגיים מאפשרים לנו ליצור קשר עם כל קהל יעד בנפרד

נות לקבוצה זו או אחרת דרך קבוצת פייסבוק או ווטסאפ או דרך מצד אחד לפ

 -ציבורית מצד שני בעשיה ה.  רשימת תפוצה וגם ללכת למפגש ולדבר בפניה

ומעבירים אותו דרך , פוליטית לעיתים אנחנו מכוונים מסר מסויים לאדם מסויים

כירים שרצו להעביר מסר למקבלי ההחלטות הבכך במשך שנים . תקשורת ההמונים

כיום עם עבודה נכונה אפשר . היו עושים זאת דרך עיתון הארץ, ביותר כמו שרים

  .להעביר מסרים כאלו גם דרך המדיה החברתית
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  – קהל היעד שנעבוד מולו

, לתת חלוקותכמובן שכל אחת ניתנת , קהלי היעד נחלקים לשתי קבוצות מרכזיות

 ך התייחסות אחרתוכל אחת מהן היא בעלת מאפיינים שונים ודר

. בסופו של דבר נגיע למצב שנרצה שאנשים יצביעו לנו – ציבור הבוחרים .0

. אבל היא תמיד מגיעה, אולי זאת תחנה בדרך שלנו שנראית רחוקה מאוד

 -לדוגמא )היא נגזרת מהמסגרת הציבורית פוליטית שבה אנחנו עובדים 

הרבה מאוד  .בוחר אז גם לו יש גוף, או אם מדובר בגוף ציבורי אחר( מפלגה

כי אנחנו , פעמים אנחנו נמצאים בשלבים שאנחנו לא בטוחים מי הציבור

לכן ההצעה הכי טובה שלי היא כן  לנסות ולאפיין . מתלבטים לגבי המסגרת

גם במקרה של התלבטות כדי שבעת הכנת התוכניות שלנו את הציבור הזה 

להניח אותה בצד  יחד עם זאת לאב  , תהיה לנו תמונה כמה שיותר ברורה

ואת איפיון והעבודה מול קהל , נובסס את הכוורת שלנלכל הפחות עד ש

 .(הסעיף הבא)היעד שלהם 

אבל תתפלאו כמה מעט , אולי זה נראה לנו מובן מאליו – קהל היעד .4

מועמדים ואנשים פוליטיים יודעים על הקהילות שקשורות לזירת 

, ן פוליטי אנחנו מגליםהאמת היא שרק במהלך קמפיי. ההתמודדות שלהם

מבינים ומכירים לעומק את המורכבויות של הקהילה שאת הקולות 

 ...זה פשוט מאוחר מדי, הרבה מאוד פעמים. והתמיכה שלה אנחנו מבקשים 

יו אנחנו נוגעים בלב ליבה של עכש, עד כה עליו תיאם נזקק את כל מה שכתב

נצליח , בו זה החלק שאם נדע להתבסס. העשיה הציבורית פוליטית

אנחנו חייבים להחליט , כדי להתמודד בהצלחה עם המשימה הזו.  להתקדם

, מהערכים שלנו( הסתם ןמ)ההחלטה הזו מושפעת ? מי קהל היעד שלנו

  ?למה אנחנו כאן ומה אנחנו רוצים לשנות –ומשאלה הגדולה 

. אבל זה לא מספיק, חלק ניכר מהפעילות בתחום נעשית באופן אינטואיטיבי

קודם כל נכניס לראש שאין .עשה אנחנו רוצים לעשות הרבה יותר מכךלמ

שום . שום אבל שום סיכוי בעולם שכולם יתמכו בנו וירצו לעבוד איתנו

...(. אלא אם אתם ראשי המשטר בצפון קוריאה או מדינה דומה לה. )סיכוי

לא " מי שלא איתנו יתפכח ויהיה איתנו"גם דיבורים של , יותר מזאת

 - זאת מכמה סיבות. אנחנו חייבים להיות ממוקדים. םרלוונטי
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אזי נבזבז הרבה זמן על , אם נגדיר את כולם כשותפים אפשריים שלנו .א

 .על פניה לקבוצות וקהלים לא רלוונטים

 .נפספס הזדמנויות לשיתופי פעולה ולעבודה הרבה יותר ממוקדת .ב

 ? איך עושים זאת. אנחנו חייבים להתמקדלכן 

 הרשימה .  נכין מיפוי ראשוני של קהלי היעד שלנו -ונית הכנת רשימה ראש

 או  קבוצות מדוייקות כמו" פעילי חינוך"יכולה לכלול קבוצות אמורפיות כמו 

 .עמותות מקומיות ואנשים בודדים,ועדי פעולה

 קהל היעד יכול להיות מורכב מצירוף של הפרמטרים הבאים או כל אחד בנפרד : 

קרבה , מספר רחובות, אזור מסויים, ויימתשכונה מס)מיקום גיאוגרפי  .0

נרצה שכל שם  (.קרבה למפגעים מסויימים, למוסדות ציבור מסויימים

נעדיף גוף עם פעילות . ברשימה שלנו יהיה קשור לזירה שבה אנחנו פועלים

 ישירה או נגיעה זו או אחרת למקום בו אנחנו פועלים

, (גברים,נשים)מגדר , ( םפנסיונרי, סטודנטים,צעירים)דמוגרפי -חתך סוציו .4

תושבים ותיקים בעיר , תושבים חדשים בעיר)אם מדובר במיקום גיאוגרפי 

 (.וכדומה

לדוגמא אם נחליט . יש תחומים שהם מובנים מאליהם –נושא הפעילות  .3

אז מן הסתם נפנה לאנשים ולקבוצות הקשורות , לסמן את נושא התחבורה

ולפנות לגופים ואנשים , יעהאבל יש כאן הזדמנות להרחיב את היר. לכך

. בטיחות בדרכים ושקיפות, שעוסקים בתחומים חופפים כמו תכנון אורבני

 .הרי תחום התחבורה נוגע בכל אחד מהם

 

ניקח קהל  –בחלק זה יש לנו כמה כלי עזר שיכולים להוסיף לנו מידע רלוונטי רב 

. הרבה פעמים כןאבל , לא תמיד זה אפשרי. בדוק אותה מול עובדותנויעד שבחרנו 

הוא אחד שזמין ברשת ( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)ס "מדריך הלמ? איך

 –מידע פיסי החל מ, אפשר לבדוק שם מידע רב. הכלים המשמעותיים ביותר

לצד , תוכניות עתידיות, תחומי תעסוקה, תושבים מספרי  דרך  תשתיות פיסיות

כמו קבצי משרד הפנים כלים נוספים  נםיש. םדמוגרפי –מרכיבים אנושיים 

  .שמציגים נתוני הצבעה של מערכות בחירות מקומיות וארציות בפילוח לפי אזורים
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דבר שיסייע לנו לקבל , בסופו של התהליך יהיה לפנינו מיפוי של קהלי היעד שלנו

  . שותפים שלנוהעובדה שלא כולם את 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אנחנו חייבים להיות בטוחים  –לפני שפונים לדבר עם קהל יעד חדש 

אנחנו ממש רוצים . שאנחנו יודעים ומבינים ומכירים את החומר

 .להימנע ממצב שנתפס כלא רצינים ואף כבדיחה
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  –ועוד כמה דברים 

, לתוכנית יש לנו בסיס  שובות ברורות וכתובות ברמה זו או אחרתת לנועכשיו שיש 

כדי שהמידע שהפקנו יהפוך לתוכנית הוא חייב להתייחס . אבל עוד אין לנו תוכנית

 !!!מספרים –לעוד מרכיב נוסף 

ב הגיע לידי "זמן מה לאחר תום מערכת הבחירות לנשיאות בארה, 4103בתחילת 

טח של קמפיין הבחירות של אובמה לנשיאות מסמך מרתק שהנחה את פעילות הש

והוא למעשה מכיל בתוכו את כל , משפט אחד שם משך את תשומת ליבי. 4104-ב

 .התורה

 . "הוא לא זמן' עוד מעט'ו, הוא לא מספר' בערך'. מספרים אמיתיים מנצחים"  

, נושל הכנת התשתית האישית של, התוכנית הזו אמורה להיות בעלת מספר שלבים

מובילי דעת קהל מקומיים , שיחות רקע עם עיתונים, נוהצוות הקרוב אלי הכנת

ת במצב ולהי יםאמור נחנוא (.שגם היא בכמה שלבים)וכדומה ואז היציאה החוצה 

, כמה טלפונים עליהם לעשות, כיםצרי נחנוכמה מתנדבים א יםיודע נחנושבו א

 .הכל חייב להיות מדיד, ית של העירבדיקה דמוגרפ

אבל עכשיו שיש לנו תמונה כללית , נית עבודה אפשר לעשות בשלל דרכיםהכנת תוכ

לכן . בדרך הטובה ביותר לבחון את עצמנו היא על ידי עשיה, של כיוון הפעילות שלנו

לקדם מדיניות /ציבורי שמטרתו לשנות יישום מעשי של הידע שלנו על ידי קמפיין

 .ועבור עצמנ הוא הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות
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 ? פיין ציבורי איך בונים קמ

הצגתי . קמפיינים ציבוריים הם אלו שסביבם ניתן לממש את מה שנכתב במדריך

 (40עמוד )במדריך את המרכיבים הבסיסים של בניית קמפיין  

 פעילות תקשורתית .0

 פעילות ציבורית .4

 פעילות פוליטית .3

מיהו קהל היעד אליו אנחנו בכל חלק נזכור שאנחנו צריכים להגיד   –שלבי הפעילות 

 מה המסר הייחודי אליו ואיך נעביר לו את המסר, פונים

  – עקרונות של תוכנית לדוגמא

הכוללת איסוף נתונים והערכות פנים  , עבודת הכנההינו  השלב הראשון

בסופו של החלק הזה נדע   .לצד הגדרה מדידה של מטרת הקמפיין שלנו, ארגונית

ואז נוכל להחליט איך אנחנו מיישמים את , רשותנומה המשאבים שעומדים ל

אם לא נבצע את שלב ההכנה כראוי נגלה הרבה מאוד פעמים שיש לנו . התוכנית

ההצעה שלי איננה שגרתית . תוכניות שדורשות הרבה יותר משאבים מאלו שיש לנו

במצב של  נהיהאם . צא לדרךנעכשיו ו נות על בסיס המשאבים שיש ליתוכנ נבנה  –

 ! 21%-ללדרך ירד בקרוב  נצאהסיכוי ש, יפוש משאבים מתמיד לקמפיין אידיאליח

 תמונות רלוונטיותהכנת ,איתור מרואיינים פוטנציאלים - פעילות תקשורתית

הכנת תשתית להודעות   , , ועיבוד החומרים דעה הכנת מאמרי, לפרסומים שונים

, (דף מסרים פנים ארגוני הכנת –לדוגמא )והכנתכן לקשר עם התקשורת ,  לעיתונות

כמו כן בשלב זה יוגדר השילוב עם הפעילות המדיה החברתית , הגדרת קהלי יעד

 (  יוטיוב וכדומה, פייסבוק)

מהם היכולות של כל אחד  הכנת רשימת, מיפוי הפעילים שלנו -  פעילות ציבורית

, איתםהכנת רשימת ופרטי קשר של גופים שאנחנו יכולים לעבוד , לתרום לקמפיין

רשימות סמסים , רשימת דיוור, קבוצות ווטסאפ)הכנת תשתית קשר בין האנשים  

 . (וכדומה



33 

 

הכנת נייר עמדה ופניה רשמית , מיפוי התומכים והמתנגדים לנו – פעילות פוליטית

 .למוסדות הרלוונטים

 בכל סעיף שלנו בתוכנית העבודה חייבים להופיע הדברים הבאים

 ל הפעולה שצריכה להתבצעפירוט ש  –משימה      .1

 מה צריך לקרות כדי שהמשימה תושלם  –תשומות      .2

אנחנו , לא משנה כמה אנשים מעורבים בביצוע שלה המשימה  -אחראי      .3

 (ללא קשר למודל הניהולי שלנו. )אחראי סופי לכל פעולה  חייבים

 משימה/מהו התאריך הסופי בו תושלם הפעילות  –תאריך      .4

 כמה שיותר מדיד  –יעד      .5

 

 

 

 

 

 

 

 

- טיפים לגבי קביעת המטרה שלנו  כמה 

חשוב לא . לשנות/הנושא שאנחנו רוצים לפתור/אנחנו צריכים להציג את הבעיה

ון ראם לא נהפוך את הפית. פחות להציג מי אנחנו רוצים שיפתור את הבעיה

כי , לכזה שקשור לאדם או קבוצת אנשים ספציפים יהיה לנו מאוד קשה להצליח

 שנות את המצבאף אחד לא יהיה מחוייב ל
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 הפרויקט התנעת – השלב השני

העלאה לאוויר של ,   עם כלי התקשורת שהוגדרו יצירת קשר – פעילות תקשורתית

 .המדיה החברתית

מפגשי , דוכן הסברה, הפגנה, פעילות רלוונטית לקמפיין שלנו -  פעילות ציבורית

 תושבים/פעילים

 פגישה עם אותם גורמים , פניה רשמית לגופים הרלוונטיםשליחת  – פעילות פוליטית

   עבודה שוטפת -  השלב השלישי

בשלב זה אנחנו מתקדמים לפי הפידבק שאנחנו מקבלים בכל אחד מהתחומים 

 .ומתאימים את עצמנו לפי העקרונות שהצגתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

בכדי  . ים רבותכאמור מדובר על דוגמא לתוכנית קמפיין שניתן לפתח אותה בדרכ

  כללי ברזל 01יש !!!( שאיננו קמפיין בחירות)להיות אפקטיבים נאמר שלכל קמפיין 

 כללי ברזל לקמפיין לבניית אחיזה  פוליטית אפקטיבית  בשטח 11

. חייבים להגדיר מי האיש שיכול להביא לשינוי  נחנוא –מטרה לא שגרתית  .0

ראש , כדמות גדולה מדי, הטעות הנפוצה היא שבדרך כלל מגדירים איש כזה

כך יוצא שקמפיינים רבים מגדירים את  .ראש הממשלה וכדומה, שר, העיר

או כמעט בלתי ניתנים  בסוף הם הופכים לאדישיםואלו , אותם אנשים

 . להשפעה

רוצים לשנות  נחנוהמטרה היא להציג את הנושא שא – "מזבח הדילמה" .4

כבעיה אמיתית של עות וכטתחשב  נושאי קבלה של העמדה של, בצורה כזו

 .מי שיכול לשנות את המציאות

 . בניית תוכנית עבודה על פי המטרה שהוגדרה .3

! בניית תוכנית העבודה על סמך המשאבים שיש ברשותנו כיום ולא להיפך .2

ולא לפי , פעמים רבות נוטים לבנות תוכניות לפי מה שנראה לנו נכון

המשמעות שלה בפועל זאת טעות בסיסית ש. המשאבים העומדים לרשותנו

מכיוון שנמשיך לחפש משאבים רלוונטים . שיתוק של הפעילות –אחת 

במבחן המעשה משמעות ההמתנה בזמן הגיוס היא . לקמפיין במקום לפעול

מכיוון שאנחנו עלולים לפספס את זמן ההשפעה שלנו בנושא , רעה מאוד

 .הקמפיין

עולה עם גופים שיתופי פ. מאוד מאתגר להצליח לבד –שיתופי פעולה  .5

גורמים . בדרך כלל מדובר על א. חיצוניים הכרחי להצלחה של הפעילות

כמו ייעוץ , ם לסייע לנו בנקודות ספציפיות בקמפייןמקצועיים שיכולי

 יחסי ציבור או כל קשר מקצועי רלוונטי , משפטי

, או גופים הפועלים בשטח כמו ועד פעולה/ארגוני ו –מכפילי כח קהילתיים .ב

אשר ניתן לרתום אותם , ארגוני מקומיים וכדומה, ועדי הורים, שכונה ועדי

כך נגדיל את הנפח הציבורי שלנו וסביר להניח שנוכל להעזר בידע , אלינו

 ובעיקר בניסיון שלהם בזירות דומות

יש הרבה דרכים לעשות את . כדי להצליח חייבים כח ציבורי –הקהילה גיוס  .6

כזה . מחוייב לערכים של הפעילות שלנואנחנו חייבים כח אותנטי ש. זה

שיפתח את כיסו לגיוס , שברגע האמת ידפוק על דלתות של תושבים באזור

 משאבים ועוד
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לא ברמה של תימלול כל . נוחייבים לתעד את הפעילויות של נחנוא –תיעוד  .0

. אלא בצורה של סיכומי ישיבות פנימיות שלכם ועם גורמים נוספים, מילה

וגם , להעביר את הידע הלאה ולגייס אנשים נוספים נוע לכי זה יסיי? למה

התיעוד מתייחס גם לתמונות של האירועים . מכיוון שמתיעוד קשה להתעלם

גם לגיוס משאבים וגם  הדרך יהיה מאוד חשוב להמשךו, והפעילויות

 .פעיליםשל הלמוטיבציה 

, פנימהיה להתכנס יקמפיינים בישראל יש נט ליותר מדי –העברה ידע פנימה  .8

, חשש מחלוקת המידע. זה קורה מהמון סיבות. ולזנוח מעגלי פעילים רבים

של הפעילים הותיקים ובעיקר " יקחו את המקום"חשש שאנשים חדשים 

אולי יותר מכל הסעיפים הוא העברת ידע , אם יש משהו חשוב. מחוסר זמן

. לפחות ברמה מינימלית, כזו שתשמור על קו אחיד בין האנשים. פנימית

זה גם המקום להשתמש . מייל עידכון פעם בחודש יעשה את העבודה

 .בפלטפורמות כמו ווטסאפ

לא רק שחשוב להכין תוכנית עבודה , שאתם יוצאים לקמפיין –לימוד הזירה  .9

אלא חשוב לדעת את הכוחות , ולסמן את המטרות ולהגדיר מהי הצלחה

וף מולו אתם בין אם דמויות מובילות בג. הפוליטיים שפועלים בזירה

 .בתקשורת המקומית וכדומה, בצד שלכם, פועלים

הרבה מאוד פעמים אנחנו נוטים . קמפיינים הם עסק מורכב –לנשום  .01

בדומה לאוהד של קבוצת . להתייאש כי יש תחושה של אי הצלחה מתמדת

כך גם , כדורגל שסטטיסטית מרבית הפעמים רואה את קבוצתו לא מצליחה

. אוד חשוב להגדיר את יעדי הביניים ומדדי הצלחהלכן מ. התחושה בקמפיין

כמובן שאם . בייחוד כי ישנה עקומת למידה, אבל ההצלחה לוקחת זמן

אז . תעכבו אחרי הכללים המצורפים סיכויי ההצלחה שלכם יגדלו פלאים

סיכויי , הזירות הרלוונטיות 3-כל עוד אתם בונים כח ציבורי ב, תנשמו

 .מונים מול אלו שלא עושים כןההצלחה שלכם גדלים בעשרות 

 

 !מזל טוב 

עכשיו יש לך את כל הכלים להכנת תוכנית עבודה והסיכויים שלך להפוך לדמות 

 .משמעותית יותר בזירה הציבורית פוליטית גדלו בעשרות מונים
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 ,מילה לסיום

בכדי , לפני שאני מתחיל לעבוד עם דמות ציבורית אני עושה כמה וכמה בדיקות שלי

כך היה גם עם אחד .  מה תמונת המצב הנוכחית ומהם סיכויי ההצלחה להעריך

במקרה הזה עשיתי בדיקה נוספת והיא .  הלקוחות שלי שהתמודד על ראשות העיר

הם אומנם היו מאוד פעילים . כמה הוא ואנשיו היו פעילים בין מערכות הבחירות

לסיקור תקשורתי  ולמען האמת גם זכו מפעם לפעם, פוליטית וסייעו לאנשים רבים

סייעו  ולמרות שהוא ואנשי. אבל דבר אחד היה חסר מאוד, בזכות העשיה שלהם

עם תחילת הקמפיין כשביקשתי את פרטי הקשר של כל אותם הרי , לאנשים רבים

, אנשים שהם סייעו להם קיבלתי גילתי שהם פשוט לא שמרו את הפרטים שלהם

ו כל עוד אל, מע מצחיק לקרוא את זהזה נש  . אנשים ברשימת הקשר 0קיבלתי וכך 

 .מאפסאת הקמפיין כמעט להתחיל אבל המשמעות בפועל הייתה  , לא אני ואתה

ואז סביר להניח שאני אספר גם עליכם , אתם יכולים להמשיך להתנהל כרגילאז 

  .סיפור טרגי זה או אחר

אב הכ, תהיו מודעים למצבכם ותפעלו בהתאם –אחתבסופו של דבר המלצתי היא 

 .  בכישלון הפוליטי אכזרי ובלתי נסבל
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 ?מה הלאה

 , סיימנו לעבור על המדריך

-  אני מקווה שאהבתם אותו ועכשיו יש לכם

 סדר בראש יותר  .0

 הלאהלעשות כדי להתקדם  ךצרימה הבנה של  .4

בדרך כלל בשלב הזה עוברות לנו בראש המון  . המון מחשבות, מחשבות .3

 .את מה שכתוב כאןאיך ליישם על מחשבות 

 ? רוצים לעבוד נכוןאתם  האם   - עכשיו הגיע השאלה המרכזית  להחליט 

 תמשיכו להתנהל איך שאתם רגילים, זה בסדר, אם אתם לא בטוחים או לא יודעים

יחד עם זאת אני באמת מקווה שבשונה !( . אני רציני)לפעמים זה מצליח . ויודעים

 .לה בנושאלפעותתעוררו בזמן ממרבית האנשים 

 –כלומר , אבל אם החלטתם שאתם כן רוצים לעבוד נכון 

 ציבורית -להערך מספיק זמן מראש ולבנות את התשתית להצלחה הפוליטית

 שלכם

 לקבל כלים אמיתיים ומדוייקים לניתוח תמונת המצב שלכם 

 להבין מהן הפעולות שהכרחי לבצע עכשיו כי אחר כך יהיה מאוחר מדי 

  מה הנתיב הכי נכון  הענות לעצמכם על השאלביותר ללקבל את הכלי הטוב

 ?בשבילי פוליטית כיום

 ! זה אומר שאתם רוצים לקבל כלים פרקטיים 

לאחרונה עבדתי על פיתוח קורס קצר וממוקד , אם הגעה לצעד הבא מעניינת אותך

להמשך הדרך  שבו נכנסים לשאלות העומק הכי חשובות והכי משמעותיות

 .הפוליטית שלך
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- בנוי כךלבניית נוכחות פוליטית בשטח  ורס הק

 הכשלים הפוליטיים 4 – 1מפגש 

על  ?איך. פוליטית  –במפגש זה אנחנו בודקים את העקרונות של העשיה הציבורית 

 .ידי בחינה של ארבעת הכשלים הגדולים בתחום וכיצד ניתן להתמודד איתם

, ם מאוחר מדילמה תמיד מתחילים את הפרויקטים והקמפייני –כשל הזמן  .0

, נלמד מהו פרק הזמן המיטבי להערכות מראש. ואיך אפשר להימנע מכך

 .וכיצד פועלים שלא ידוע מהו לוח הזמנים

פעמים רבות אנחנו , בגלל מנגנונים מורכבים ביותר –כשל ניתוח המציאות  .4

 . לא מודעים לה כלל וכלל –או יותר גרוע , כושלים בניתוח תמונת המצב

תוח תמונת המצב וכיצד נשתמש במידע הזה לקדם את נלמד כלים לני

 .עצמנו

ישנן . גיוס כספים ומשאבים הוא חלק הכרחי ומאתגר –כשל המשאבים  .3

נלמד מהן הדרכים האפקטיביות בישראל לגיוס . תגבר עליו דרכים רבות לה

 .משאבים לפעילות ציבורית פוליטית

בזירה הציבורית  ככל שנדע יותר טוב למה אנחנו נמצאים" ?למה"שאלה ה .2

רבים וטובים לא . נוכל להתמודד טוב יותר עם האתגרים העצומים, פוליטית

בדרך כלל . והם מגלים זאת מאוחר מדי, יכולים לתת תשובה טובה לשאלה

שלנו " ?למה"נקבל כלים להבין את ה .בשלב שמוביל אותם לפרוש מהזירה

 .ושל הסובבים אותנו

 ורי פוליטיאיך בונים קמפיין ציב - 2מפגש 

וכיצד , י והמרכיבים שלוח הפוליטומשולש הכבמפגש זה נכיר לעומק את  - 0חלק 

 הוא משפיע על האחרים

ימים והחיצוניים וכיצד אנחנו סוגי התקשורת הפננבין מהם  – ציר תקשורתי .0

 .יכולים להשתמש בהם לטובתנו

ארגון  נלמד מהם היסודות של – (mobilizing vs organizing)  ציר ציבורי .2

ולקדם שיתופי פעולה  אנשים וכיצד אנחנו יכולים להניע אנשים לפעולה

 שיסייעו לנו לבנות שטח
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נכיר את העקרונות  – (ידיעת העובדות מול ניתוח תמונת מצב) – ציר פוליטי .3

וכיצד אנחנו יכולים לבוא בה לידי ביטוי באופן , של הזירה הפוליטית

 משמעותי יותר

מהו המנגנון שכל דמות ציבורית פוליטית חייבת נלמד   –ן בניית המנגנו - 4חלק 

 ?איך מתחילים לבנות או לשדרג אותוו, שיהיה בו( ומה לא חשוב)מי חשוב , לצידה

 המפה הפוליטית האישית שלך – 3מפגש 

לתוך  ובמפגש זה אנחנו אוספים את המידע מהמפגשים הקודמים ומכניסים אות

ובעיקר מה עליך , ב הפוליטי ציבורי שלך כיוםתבנית ייחודית שתראה לך את המצ

תוך התמקדות בקהלי היעד והדרך להגיע . לעשות הלאה כדי לעמוד במטרות שלך

 .אליהם

 <<<בניית נוכחות פוליטית בשטח לעמוד הקורסכנסו ילפרטים נוספים ה

 

  

 

 1543-904-405טלפון ב  

 לאתר או כנסו

www.shaygolub.co.il 

 שלכם שי גולוב

 

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/l544dha
http://www.shaygolub.co.il/
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 כמה מילים עלי

 

 

בעיקר לזו , בשנתיים האחרונות עשיתי פניית פרסה בחזרה לעשייה הפוליטית

 . המתרחשת מאחורי הקלעים

לה שאני שהכרתי את אשתי אי שם בתחילת העשור  אמרתי ? למה פניית פרסה

המון , דורשים המון זמן, כי הם תובעניים, סיימתי עם הקמפיינים הפוליטיים

זוללים שעות שינה וגם כי , לפעמים פוגעים בבריאות, משאבים מהחיים הפרטיים

 .במרבית הפעמים ניכשלים וזאת לא חוויה נעימה בלשון המעטה

ת הכלליות ערב אחד ישבנו בבית ושמענו שהקדימו את הבחירו? אז מה קרה

סופסוף יש מערכת בחירות שאני לא אהיה "אמרתי לאשתי (. 4103-שהתקיימו ב)

 ".זה יהיה מעניין, ואצפה בה מהצד, מעורב בה

חבר טוב שהיה אחראי על תחום , כעבור לא יותר מחצי שעה קיבלתי טלפון מיובל

. הל המפלגה ומנהל המט"בזמן שהייתי מנכ, הסטודנטים במפלגת התנועה הירוקה

והוא המליץ לה בחום לעבוד איתי לקראת , הוא סיפר לי שהוא פעיל של סתיו שפיר

 .הפרימריס של מפלגת העבודה

של פעילות ציבורית פוליטית , באותו הרגע הרגשתי איך הניצוץ הזה של קמפיינים

יצאתי . הזכרונות מעשרות קמפיינים עלו והבזיקו שוב מול עיני. שב ומתעורר לחיים

שהתחיל בהצלחה עם סתיו שפיר בפרימריס של מפלגה , סע מרתקלמ) שוב)

ועכשיו ממשיך , המשיך לקמפיינים מרתקים בבחירות המקומיות, העבודה

בבחירות הכלליות האחרונות לא . )למקומות חדשים שמיד אספר לכם עליהם

 (. כאבא טרי לאביגילאלא לקחתי פסק זמן , עבדתי באף מפלגה

י לסבב פגישות עם אנשים רבים שמעורבים בצורות שהסתיימו הבחירות יצאת

פגשתי אנשים מצויינים . בגלל  סיבה אחת ויחידה, שונות בעשיה הציבורית פוליטית

אבל אין להם עם מי להתייעץ , שבאמת ובתמים רוצים לפעול ולשנות לטובת כולנו

 .שהיא ההצלחה של כולנו, ואין להם מקורות לכלים להצלחה מקצועית
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גישות הזה הבנתי שיש צורך אמיתי בשטח שמישהו מקצועי שראה מסבב הפ

יעבד את המסקנות על כל אותם מקרים ויעביר אותם , קמפיינים מצליחים ונכשלים

החלטתי לעשות משהו שלא קיים . לכל העוסקים במלאכה הציבורית פוליטית

, זהכדי להנגיש את המידע ה, לכן כתבתי את המדריך הזה -בפוליטיקה הישראלי 

מידע שפשוט לא קיים . שכל כך חסר היום על קמפיינים ציבוריים פוליטיים בישראל

המדריך הזה הוא יריית פתיחה של פרוייקט רחב יותר שהמטרה שלו היא . בעברית

לשפר את הידע והיכולות המקצועיות של הפעילים בזירה הציבורית פוליטית 

 . בישראל והפוליטיקאים

חובה לכל מי שנמצא בזירה קורס . רס שציינתי קודם לכןחלק מהפרוייקט הוא הקו

 .שיתמקד ביסודות ההכרחיים  להצלחה פוליטיתהציבורית פוליטית 

 <<<בניית נוכחות פוליטית בשטח לעמוד הקורסלפרטים נוספים היכנסו 

 

 

http://tinyurl.com/l544dha

